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Veranderen met de TOC Thinking Processes 
 
Op weg naar je doel kom je allerlei problemen en uitdagingen tegen. Sommige zijn 
eenvoudig op te lossen en sommige houden je vast op een lager niveau dan waar je wilt 
zitten – op afstand van je doel. Het kan zijn dat de situatie zo complex is dat je niet 
weet hoe je verder moet komen maar het kan ook zo zijn dat je wel een oplossing ziet 
maar dat je “de rest” hiervoor niet warm krijgt. De vraag is hoe je nu gezamenlijk 
vaststelt wat je moet veranderen om zo tot de juiste oplossing te komen die gedragen 
wordt door de stakeholders 

 
Bij iedere verandering spelen belangrijke vragen 
voor de mensen die betrokken zijn in de 
verandering. Wat moet er precies aangepakt 
worden en hoe moet het dan veranderd worden. In 
de kern staan er vier vragen centraal: waarom 
moeten we veranderen, wat moeten we 
veranderen, waarheen moeten we veranderen en 
hoe krijgen we die verandering voor elkaar. Voor 
iedere verandering moeten deze vragen 
beantwoord worden. Het verschil per 
veranderingstraject is de onderliggende materie.  
 
De grootste valkuil bij verandering is het overslaan 
van één van deze vragen (of: niet expliciet 
beantwoorden). Vaak wordt dan gestart bij de 
oplossing – waarheen moeten we veranderen. 
Afgezien van het feit dat zonder goed begrip van 
het probleem de kans dat de oplossing juist is klein 
is, zal het ook moeilijk zijn om anderen te 
overtuigen van het nut en de noodzaak van deze 
oplossing. 
 
 

“De Denkprocessen (Thinking 
Processes) bieden een 
gestructureerde manier om tot 
een oplossing te komen waar 
draagvlak voor is.” 
 
De Denkprocessen (Thinking Processes) die 
onderdeel vormen van de Theory of Constraints 
van Eliyahu Goldratt, bieden een gestructureerde 
manier om tot een oplossing te komen waar 
draagvlak voor is. In de stappen worden zeven 
weerstandsniveaus doorbroken om zo de vier 
centrale verandervragen te beantwoorden.  
 
Per vraag biedt het model hulpmiddelen om samen 
met betrokkenen overeenstemming te bereiken en 
zo stap voor stap gezamenlijk te concluderen wat 
de juiste oplossing is en hoe deze geïmplementeerd 
moet worden. 
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Verandervraag	   Antwoord	  
Waarom?	   Acceptatie  van  de  huidige  

situatie  en  de  afstand  tot  de  
gewenste  situatie  -  noodzaak  
voor  verandering  

Wat?	   Inzicht  in  en  
overeenstemming  over  het  
werkelijke  probleem  dat  
speelt;;  inzicht  in  hoe  dit  
probleem  de  huidige  situatie  
verklaart  

Waarheen?	   Overeenstemming  over  de  
oplossing  die  voor  een  
doorbraak  zorgt  in  de  huidige  
problematiek;;  inzicht  in  wat  
minimaal  nodig  is  en  hoe  
daarmee  de  gewenste  
situatie  bereikt  kan  worden  

Hoe?	   Overeenstemming  over  de  
weg  die  afgelopen  moet  
worden  om  de  oplossing  te  
implementeren  (aanpak  van  
de  verandering)  

 
 
Kracht van de aanpak 
De denkprocessen zijn een krachtige manier om 
gezamenlijk tot structurele verbeteringen te 
komen. De kernpunten van de aanpak: 
• Praktisch – de stappen worden uitgevoerd 
in kleine werkgroepen (grotere groepen worden 
opgedeeld) zodat iedereen actief betrokken is en 
input levert. 
• Visueel – het resultaat van iedere stap 
wordt verwerkt (o.a. logicamap) op een manier die 
veel inzicht biedt in de materie. 
• Vrij van waarden – door de spelregels die 
gelden in het proces worden de deelnemers 
gedwongen om hun beeld van de werkelijkheid zo 
feitelijk mogelijk te beschrijven. Dit haalt de 
emotie uit eventueel beladen onderwerpen. 

• Focus (geen brandjes blussen) – alle input 
die in het proces verzameld wordt, wordt met 
elkaar in verband gebracht. Dit maakt het mogelijk 
om het aangrijpingspunt te vinden waar je je op 
moet richten om zoveel mogelijk te bereiken met 
zo min mogelijk inspanning. 
• Doorbraak – de aanpak leidt ertoe dat 
heersende overtuigingen over “hoe het hier werkt” 
boven tafel komen en ter discussie kunnen worden 
gesteld. Op deze manier is het mogelijk om tot een 
doorbraak te komen. 
• Betrokkenheid en draagvlak – door de 
stappen te zetten met de belangrijkste 
betrokkenen in de verandering ontstaat een begrip 
voor de noodzaak en begrip van de inhoud van de 
verandering. De betrokkenen ontwerpen de 
verandering zelf. 
 
 
Doelgroep 
De aanpak zorgt voor inzicht tijdens het proces – 
het is een leerproces. De verandering begint dan 
ook al op het moment dat we met deze analyse 
starten. Om die reden en om realistische 
praktijkinput te krijgen tijdens de analyse is het 
belangrijk dat een doorsnede van de betrokken 
medewerkers deelneemt. Welk onderdeel van de 
organisaties hierbij in ogenschouw moet worden 
genomen hangt af van het doel dat bereikt moet 
worden en wie hiervoor nodig zijn om dat te 
bereiken. 
 
Processtappen 
Het proces verloopt via een aantal stappen waarin 
gebruik gemaakt wordt van analysetools als causale 
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diagrammen en conflictdiagrammen om de huidige 
realiteit op een nieuwe manier in kaart te brengen 
en beter te begrijpen. Vanuit dat inzicht komen de 
heersende overtuigingen/aannames op tafel die 
huidig ineffectief gedrag in stand houden. Deze 
worden ter discussie gesteld door condities te 
beschrijven waarbinnen ze geen standhouden. Van 
hieruit worden oplossingselementen bedachten, 
gescoord en geselecteerd. De definitieve selectie 
vormt in grote lijnen de scope van de verandering. 

 

“De aanpak zorgt voor inzicht 
tijdens het proces – het is een 
leerproces. De verandering begint 
dan ook al op het moment dat we 
met deze analyse starten.” 

 
 
Het proces is opgebouwd uit de volgende stappen 
- die op verschillende dagdelen met het team 
worden doorlopen:  
 
Sessie 1 
• Wat veranderen?  
o Systeemgrenzen en –doel  
o Causale diagrammen 
Sessie 2 
• Wat veranderen?  
o Conflictdiagrammen (clouds) 
o Dilemma’s 
o Aannames 
Sessie 3 
• Waarheen veranderen?  
o Oplossingselementen  
o Interventies  
 
Sessie 4 
• Hoe veranderen?  
o Obstakels 
o Veranderaanpak  
o Veranderteam 
 
Vervolg 
Aan het begin van het proces is er met de 
betrokkenen al een verandering ingezet. 
Aansluitend is het belangrijk om met mensen de 
opgedane inzichten en ontworpen oplossingen op 
te nemen in de manier van werken. Als er meer 
mensen geraakt worden dan er meegedaan hebben 
aan dit leerproces, dan is er nog een 
implementatiefase te gaan waarin ook zij 
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Achtergrondinformatie 

 
Voor meer informatie over het werken met de TOC Thinking Processes en hoe je dit in je eigen organisatie 
toe zou kunnen passen om gezamenlijk tot structurele veranderingen te komen, kun je contact opnemen met 
Garansys – 088-2404283. 

meegenomen moeten worden. Gebruikelijk hierbij 
is dat een deel van de mensen die meegedaan heeft 
aan de Thinking Processes workshops gezamenlijk 
de implementatie vormgeeft. We besteden tijd om 
van die groep mensen een team te maken dat in 
staat is om gezamenlijk de veranderingen in de 
organisatie door te voeren. Met het veranderteam 
geven we het veranderverhaal vorm en kiezen we 
een veranderaanpak die past bij het vraagstuk en de 

organisatie. In het algemeen zien we dat een 
“Agile” werkwijze (in korte iteraties veranderingen 
doorvoeren) de beste resultaten oplevert. De 
werkwijze sluit aan bij het lerende karakter dat al 
met het gebruik van de Thinking Processes gestart 
is. 

          
Lars de Laat 

   Garansys

 


